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 التوصية
 

َب         االتفاقيةفي الجلسِة الثانيِة لمؤتمِر أطراف  ُب َأْن َيْطال ؤتمِر األطراف َيِج ِغ ، م ة لمكافحة التب اإلطاِري
ؤتمِر ا   ِة لم ِة الثالث ر للجلس داد تقري َة ِإلْع ي   األمان ر ف ادة النظ َة إلع َة المحتمل ُص األنظم راف، ُيلّخ ألط
 :التقرير َيِجُب َأْن يكون. التطبيِق و التي َقْد ُتتبّنى ِمن ِقبل مؤتمِر األطراف

 الدولية األخرى؛ االتفاقياتاجتذاب األسبقيات ذات العالقة من  •
ا   • ْد يتبّني ي َق ة الت ات الُمْخَتِلف راءات واآللي ن اإلج لَّة ع ة خالصة مفص تحقاقاتِن، ومناقش رق  اس الط

 البديلِة؛ 
ان       • ك، وإن آ أن َيُكوُن ُمَصمَّمًا لَتسهيل الُمناقشِة المّطلعِة في الجلسِة الثالثِة لمؤتمر األطراف حول ذل

 .مؤتمر األطراف َقْد َيستمرُّ بتأسيس مثل هذه األنظمِة لمراجعِة التطبيِق
 
 
 
 

                                                 
1 This document outlines FCA’s recommendations to the Conference of the Parties. Further 
information may be found in the FCA briefing paper ‘Maximising the Effectiveness of the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control: The Need for Implementation Review Mechanisms and 
Procedures’, available online at www.fctc.org. 
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 :خلفية
 

ة ا   ار صحتهِم،            اتفاقية منظمة الصحة العالمي ْن دم ة والمستقبليِة ِم اِل الحالي ة ألجي ِغ ُتسَتهدُف ِحماي ة لمكافحة التب إلطاِري
ة   االقتصادية ومن األضرار   ة والبيئي المِي     واالجتماعي ِغ الع اِء التب ادة  (لوب ة   ). 3الم َد  مفاوَض ة َبْع ز    االتفاقي ا حي و إدخاله

وِي  التنفيذ، التحدي القادم للدول األطراف هو ْجلَب بنو ِة و   لاللتزامات َد المعاهدِة إلى الحياِة من خالل التطبيِق الق الجوهري
 .و تقدمها وذلك  للَسماح لتأثيِرها باالزدياد االتفاقيةوتطويِر  استأنفتالتي آانت قد 

 
المراجعِة  بأن َيبقي تحت 23.5مؤتمر أطراِف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاِرية لمكافحة التبِغ مطلوُب بالمادة 

، لهذا الغرِض َيتضمن عدد ِمْن النشاطاِت، 'وَيتخُذ القراراَت الضروريَة للَترويج لفعالية التطبيِق االتفاقيةالمنتظمِة لتطبيَق 
في المناطِق األخرى ِمْن التعاوِن الدولِي، خصوصًا تحت اإلتفاقياِت البيئيِة . من ضمن ذلك تأسيس األجهزة الفرعية

لُمَساَعَدة مؤتمر ) SIRs(' أنظمة لمراجعِة التطبيِق ' اِف، الدول األطراف في المعاهدة  عمومًا ُتؤّسُسالمتعددة األطر
 األطراِف  في ُجهوِده لُمَراَقَبة فعالية المعاهدَة ولَتمييز الطرِق التي قد ُتحسن من تأثيِرها

 
َتْشغُل في المراقبة المستمرِة : األطراف، التي خاضع للجنة منتخبة ِمن ِقبل مؤتمر/ عمومًا  تطبيق مستمر  SIRsُّس 

لتطبيِق المعاهدِة؛ تسّهيُل التطبيق بالَعَمل مع األطراِف و أمانة المعاهدَة وما بين الحكوماَت ذات العالقَة والمنظمات الغير 
المعاهدِة، عادة  تزاماتاللالمحتمل  االلتزامحكوميَة للَتزود بالنصيحِة والمساعدِة لألطراِف؛ حاالت عنونة حاالت عدم 

بالتشاور مع مؤتمر األطراف؛ وُيبلُغ بشكل دوري لمؤتمر األطراف لَتْمكين مؤتمر األطراف من أداء دوِر مراجعِة التطبيِق 
 .المستمِر

 
ة بَتأسيس نظاَم مالئَم لمراجعِة التطبيِق تحت   ين األطراِف         االتفاقي اوَن ب ُن التع ؤتمر األطراف َسُيحّس ة، م لُمعالجة  اإلطاري

 :وباِء التبِغ العالمِي بعمل ما يلي
 ؛االتفاقيةَتسهيل مشارآة المعلوماِت وتعّلُم الطرِق الفّعالِة لَتطبيق بنوِد  •
 تسّهيُل بنَد المساعدِة في التطبيِق، من ضمن ذلك بناء القدرِة حيث تكون مطلوبِة؛ •
اِت َأو إسهاِب       -َأو عمِل ِمن ِقبل مؤتمر األطراف  انتباهَتمييز القضايا التي فيه  • اِت َأو اإلتفاقي ل تطويِر التعليم مث

 ُيْمِكُن َأْن ُيساعدا على َتسهيل التطبيِق؛ -ترتيباِت التعاون الدوليِة 
ي             االشتراك ُيساعُد  • ة ف ى القضايا المعنون دولِي عل ِل ال ي العم دني ف َع وذو المغزى للمجتمع الم المّطل

 .مؤتمر األطراف اجتماعاتِة؛ وَيْضمُن بأّن الزخَم للتطبيِق ُمصان بين المعاهد
 
 

ؤتمر                ل م ن ِقب افي  ِم ؤّدى بشكل آ التطبيق ال ُيْمكن أْن ت االلتزام ب ة النهوض ب ل لجن ن ِقب ؤّدى ِم الوظائف التي ُيْمِكُن َأْن ُت
ة ِة االتفاقي ل أمان ن قي ؤتمر األطراف  اجتماعات. األطراف بنفسه َأو م ْن  م ر ِم دد آبي ل ع ن ِقب َر ِم ل أن ُتْحَض ن المحتم م

ْن القضايا              -طرُف  147لالتفاقية اإلطارية  -البلداِن  َدُه عدد ِم وَن ِعْن ل سنتين، وَأْن َيُك َل فقط بشكل سنويًا َأو آ لكي ُيْحَم
ذ أن تمتل   .الموجودة على جدول أعماله المحدود و ذو الوقت الضّيق َغَط    إّن أمانَة المعاهدَة ُتحب ك مصادَر محدودة وَأْن ُتْض

ل ضمن الجلسات         َب العم ة حاالِت عدم        . في الُمَحاَوَلة لمقابلة تشكيلة واسعة من مطال اك صعوبة في ُمَخاَطَب َيكون هن َس
ل ؤتمِر األطراِف آك ة لم ا آأمان ّداها في دوِره ْد َتتح ان ، التي َق زام في أغلب األحي مُح. االلت د َتْس ة ق ة محّكم  تأسيس لجن

لالستمرارية الضروريِة، وفي أغلب األحيان معقد وُمفّصل، العمل اّلذي َسُينّفُذ خالل العملية الشّفافة وفي الهدف الجغرافي   
ؤتمر     . لمنتدى التمثيل  ى م ِة إل ذه المجموع ِة، ُيسّهل        و رفع تقرير منتظم من ه اونَي باألمان َل التع َد للعم األطراف، والَتعّه

َة َة المّطلع ة  الُمناقش أّن فعالي اّم في الضمان ب دِة، ويلعب دور ه ِر لألطراف في المعاه از األآب ِق بالجه ى قضايا التطبي عل
 .دياالتفاقية اإلطارية يْمِكن َأْن تز

 
ة        ة اإلطاري ة التطبيق لالتفاقي ام مراجع )  FCTC SIR(بموجب أفضل أمثلِة ُممارسِة ِمْن اإلتفاقياِت الدوليِة األخرى،  نظ

 :َيتضّمَن َيِجُب َأْن
 ِمن ِقبل مؤتمر األطراف؛ نمنتخبيأفراد  20-10لجنة محّكمة تمثيلية بشكل جغرافي تضم  •
 في فترات منتظمة، مدعومة من قبل األمانِة؛ لالجتماعالشرط على اللجنِة  •
ة و  • ؤتمر األطراف، لجَ        / إجراءات الدول ألطراف، واألمان ل م ن ِقب ة األخرى المؤسسة ِم زة الفرعي ب  َأو األجه ْل

 اللجنِة؛ انتباهقضايا التطبيِق إلى 
َة    • الحيات اللجن ه ص راءات لتوجي اذإج وِد    التخ ِق بن ياِت بخصوص تطبي راراِت والتوص ةالق ور  االتفاقي والتط

 ، و توجيه  تفاعِله َمع مؤتمر األطراف؛ ولالتفاقيةالمستقبلي 
ِة    • مُح للجن راءات َتْس ارةإج ِة ،    الستش رى ذات العالق زة األخ اء األجه رافبإعط رورِي    اعت دوِر الض ّيِن لل مع

 .لالتفاقية) 17(والفقرِة التمهيديِة  4.7، آما هو معترف به في المادة االتفاقيةللمجتمع المدني في إْنجاز هدِف 
 
 

 


